
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                   
                                                                                        PROIECT 
 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind declararea de utilitate publică și interes local a obiectivului de investiții 

“Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei-str. 
Râului-tronson 3” 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.03.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.53239/2022, raportul nr.59561/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.59704/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune declararea de utilitate 
publică și interes local a obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, 
categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3”; 

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective 
de interes național, județean si local, Hotărârii Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b şi c, coroborat cu alin.4 lit.d şi alin.7 
lit.m, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 
Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Construire 

drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția 
Calea Severinului – Bulevardul Tineretului până la intersecția str. Brestei – str. 
Râului -tronson 3”, având următorii indicatori tehnico-economici: 

            Valoarea investitiei:                               730.000,00 euro,  fără TVA 
                                                                            3.612.551,00 lei,  fără TVA 
             Din care C+M :                                       730000,00 euro,  fără TVA 
                                                                             3.612.551,00 lei,  fără TVA, 
           conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Se aprobă declararea de utilitate publică de interes local  a lucrărilor de  
„Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei de 
la intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului până la intersecția str. 
Brestei – str. Râului – tronson 3”. 

Art.3. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de  interes local pentru 
realizarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.2, conform planului de situaţie  
prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Finanțarea expropierilor va fi suportată din bugetul local  al municipiului 
Craiova, fiind cuprinsă în „Programul de investiții pentru anul 2022”. 

Art.5. Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică de interes local, a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul 
de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local prevăzut la art.2. 

Art.6. Se aprobă lista proprietarilor ai căror imobile sunt afectate de coridorul de 
expropriere, identificați în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Sumele individuale aferente despăgubirilor  pentru imobilele proprietate privată, 
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, se vor 
stabili în baza unui raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.8. Termenul în care despăgubirea estimată se virează într-un cont deschis pe numele 
expropriatorului, este de 90 de zile de la data adoptării hotărârii de stabilire a 
cuantumului despăgubirii. 

Art.9. Planul amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local, se aduce 
la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul şi pe pagina proprie de internet a 
Primăriei municipiului Craiova, www.primariacraiova.ro, potrivit legii. 

Art.10.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să emită dispozițiile de 
expropriere pentru imobilele proprietate privată ce constituie coridorul de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local şi de numire a comisiei 
de verificare a dosarelor de expropriere. 

Art.11.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

           INIŢIATOR,        AVIZAT, 
              PRIMAR,          SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguţa VASILESCU           Nicoleta MIULESCU 

 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                                          
Serviciul  Patrimoniu                                                                                                                       
Nr. 53239/14.03.2022                                                                                                                 
 
 

                                                                                                                             
 

                                                                                       
 Referat de aprobare 

la  Proiectul de hotărâre privind declararea de utilitate publică și interes local a obiectivului de investiții 
“Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3”. 

 
  
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 350/2013 s-a  aprobat Planul 
Urbanistic Zonal referitor la construirea unui ansamblu rezidenţial cu destinaţia de locuinţe colective, 
funcţiuni complementare şi dotări – servicii, cu regim de înălţime P+1-2, maxim P+12-15, a unui 
parc comercial, cu regim de înălţime P+1-2 şi a unei zone agrement în municipiul Craiova, str.Calea 
Severinului, prevăzut în anexa  hotărârii. 
 Printre obiectivele principale urmărite de PUZ-ul  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 350/2013, s-a aflat și reformularea  circulației carosabile și pietonale la 
nivelul traficului existent și prognozat, stabilirea tramei stradale și completarea cu noi trasee în 
special pentru asigurarea relației blv Tineretului -blv. Râului. 
  Trama stradala propusa este compusa din: 
 -circulatia principala - o artera de categoria a II-a, cu cate doua benzi pe sens si spatiu  pentru 
separatie, ce inchide inelul median al orasului, facand legatura intre bulevardele Tineretului 
(intersectie cu strada Calea Severinului) si Râului (intersectie cu strada Brestei). Lungimea propusa 
a acestei artere este de aproximativ 1.020 m, din care 750 m pe proprietatea beneficiarului. Latimea 
arterei este de 43,00 m. 
 - circulatii secundare - strazi de categoria a III-a, cu cate o banda pe sens si plantatii de 
aliniament. Lungimea totala a acestor strazi este de aproximativ 1.800 m, iar latimea de 11,00. 
  Artera de circulație  de categoria a II-a cuprinsă în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 350/2013 este compusă din trei tronsoane. 
  În scopul construirii drum de legătură (infrastructură, amenajare spații verzi și instalatii 
pluviale și electrice aferente) Calea Severinului -strada Brestei de la inersecția Calea Severinului-
Bulevardul Tineretului până la intersecția str. Brestei-str. Râului,  SC General Building SRL a obținut 
Certificate de Urbanism. 
   Potrivit  Certificatului de Urbanism nr. 1055/18.05. 2021, terenul aferent lucrărilor 
„Construire drum de legătură (infrastructură, suprastructură, amenajare spații verzi și instalații 
pluviale și electrice aferente) Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția Calea Severinului – 
Bulevardul Tineretului până la intersecție str. Brestei – str. Râului – tronson 3” este parțial proprietate 
privată General Building Management SRL, conform extras de Carte Funciară nr. 
245679/26.04.2021, parțial imobile și construcții proprietăți private/în indiviziune, conform extrase 
de Carte Funciară nr.  200408,  nr. 218517,  nr. 224544, nr. 218518,  nr. 207080,  nr. 241809, nr. 
201791,  nr. 209934/26.04.2021 și parțial domeniu public conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008, 
poz.2054, poz. 2531, poz 2895. 
 Având în vedere  că prin  realizarea unei artere de circulatie de categoria a II-a  se urmărește 
preluarea  fluxului de circulatie de pe strazile de categorie mai mica, crearea unei legaturi la nivel 
municipal printr-o artera de circulatie importantă între nordul şi sudul Craiovei precum și uşurarea 
fluxului de circulatie rutieră, iar beneficiarul  investiției  este și Municipiul Craiova, în scopul 
satisfacerii interesului public local,  este necesară şi oportună promovarea unui proiect de hotărâre  
privind privind declararea de utilitate publică și interes local a obiectivului de invetiții “Construire 
drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3”. 



 

 

                
 

                                                                                 
                                                                            Primar, 

                                                 Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
 
                                                                                                                

               Director Executiv,                                                                              Șef Serviciu, 
            Cristian Ionuţ  Gâlea                                                                     Lucian Cosmin Mitucă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr.59561/22.03.2022 

 
Raport, 

privind declararea de utilitate publică și interes local a obiectivului de investitii “Construire drum de 
legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția Calea Severinului – 
Bulevardul Tineretului până la intersecția str. Brestei – str. Râului -tronson 3”. 
 
 Printre obiectivele principale urmărite de PUZ-ul  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 350/2013, s-a aflat și reformularea  circulației carosabile și pietonale la 
nivelul traficului existent și prognozat, stabilirea tramei stradale și completarea cu noi trasee în special 
pentru asigurarea relației blv Tineretului -blv. Râului. 
  Trama stradala propusa este compusa din: 
 -circulatia principala - o artera de categoria a II-a, cu cate doua benzi pe sens si spatiu  pentru 
separatie, ce inchide inelul median al orasului, facand legatura intre bulevardele Tineretului 
(intersectie cu strada Calea Severinului) si Râului (intersectie cu strada Brestei). Lungimea propusa 
a acestei artere este de aproximativ 1.020 m, din care 750 m pe proprietatea beneficiarului. Latimea 
arterei este de 43,00 m. 
 - circulatii secundare - strazi de categoria a III-a, cu cate o banda pe sens si plantatii de 
aliniament. Lungimea totala a acestor strazi este de aproximativ 1.800 m, iar latimea de 11,00. 
  Prin  realizarea unei artere de circulatie de categoria a II-a  se urmărește: 
- preluarea  fluxului de circulatie de pe strazile de categorie mai mica; 
- crearea unei legaturi la nivel municipal printr-o artera de circulatie importantă între nordul şi sudul 
Craiovei; 

–  uşurarea fluxului de circulatie rutieră 
 Artera de circulație  de categoria a II-a cuprinsă în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 350/2013 este compusă din trei tronsoane. 
 Potrivit Studiului de fezabilitate construirea drumului de legătură între Calea Severinului și 
strada Râului, cu 2 benzi pe sens, va avea o contribuție  importantă la dezvoltarea infarstructurii din 
zonă. Din punct de vedere funcțional va crește siguranța și controlul în trafic. 
 Lungimea totală a drumului de legătură între Calea Severinului și strada Brestei de la 
intersecția Calea Severinului-Bulevardul Tineretului până la intersecția str. Brestei-str. Râului este 
982.50 m. 
 Investitorul acestui obiectiv este SC General Buildig Management SRL, iar la finalizarea 
lucrărilor obiectivul va fi transmis în proprietatea Municipiului Craiova. 
 Investiția este împărțită în 3 tronsoane: 

–  Tronson 1 – intersecția Calea Severinului-Bulevardul Tineretului 
–  Tronson 2 – teren propietatea General Building Management SRL 
–  Tronson 3 –  parțial teren propietatea General Building Management SRL și parțial 

terenuri propietate privată 
 Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice: 
 Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea infrastructurii locale 
 Obiective specifice ale proiectului: 

–  crearea infrastructurii rutiere pentru asigurarea unei deplasări mai rapide între zonele 
vizate de investiția propusă. Realizarea unei artere de circulație de categoria a II-a ce va 
prelua mare parte a fluxului de circulație de pe străzile de categorie mai mică 

–  asigurarea fluidizării traficului prin : 
–  crearea unei legături la nivel municipal printr-o arteră de circulație importantă între 

nordul și sudul Craiovei; 
–  ușurarea fluxului de circulație rutieră la intersecția arterei propuse cu Calea 



Severinului prin propunerea unei intersecții  ce va prelua traficul existent și de 
perspectiva între artera propusă și Bulevardul Tineretului. 

 -  creșterea nivelului de trai a populației din zonă prin acccesul mai facil la elementele urbane 
de importanță majoră și către centrul comercial propus în vecinătate. 
 Amplasament  
 Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului Craiova și este parțial propietate 
privată General Building Management SRL conform extras de CF nr.245679/14.07.2021, parțial   
domeniul public conform HG 141/2008 poz. 2085, poz.2559, poz.2054, poz.2531, poz.2895 și  parțial 
imobile și curți-construcții propietăți private/ în indiviziune conform extrase CF nr. 200408, 
218517,224544,218518,207080,241809, 201791, 209934/26.04.2021. 
 Tronson 1, în lungime de 37,00 m din drumul între Calea Severinului-str. Brestei de la 
intersecția Calea Severinului- Bd. Tineretului până la intersecția str. Brestei-str. Râului, parțial 
propietate privată General Building Management SRL conform extras de CF nr.245679/14.07.2021 
și parțial  domeniul public conform HG 141/2008 poz. 2085, poz.2559. 
 Folosința actuală a terenului- curți-construcții, pășune, arabil, ape stătătoare, căi de 
circulație. 
 Destinație după PUG-PUZ- zona circulații rutiere și transport urban, intersecții nou propuse, 
plantații de aliniament și zona de protecție aferenta arterelor maj,de circulatie, spații verzi,grădini de 
fatadă, fâsii plantate, parțial zonă mixtă locuinte colective și dot de servicii complementare. 
 Tronson 2, în lungime de 626,25 m din drumul între Calea Severinului-str. Brestei de la 
intersecția Calea Severinului- Bd. Tineretului până la intersecția str. Brestei-str. Râului,  propietatea 
privată General Building Management SRL conform extras de CF nr.245679/14.07.2021 . 
 Folosința actuală a terenului- curți-construcții, pășune, arabil, ape stătătoare, căi de 
circulație. 
 Destinație după PUG-PUZ- zona circulații rutiere și transport urban, intersecții nou propuse, 
plantații de aliniament și zona de protecție aferenta arterelor maj,de circulatie, spații verzi,grădini de 
fatadă, fâsii plantate, parțial zonă mixtă locuinte colective și dot de servicii complementare. 
  Tronson 3, în lungime de 346,50 m din drumul între Calea Severinului-str. Brestei de la 
intersecția Calea Severinului- Bd. Tineretului până la intersecția str. Brestei-str. Râului, parțial 
propietate privată General Building Management SRL conform extras de CF nr.245679/14.07.2021, 
parțial imobile și curți-construcții propietăți private/ în indiviziune conform extrase CF nr. 200408, 
218517,224544,218518,207080,241809, 201791, 209934/26.04.2021  și parțial  domeniul public 
conform HG 141/2008 poz.2054, poz.2531, poz.2895. 
 Folosința actuală a terenului- parțial curți-construcții/arabil,  căi de circulație. 
 Destinație după PUG-PUZ- zona circulații rutiere a transportului urban aferent arterelor 
majore de circulații și a spațiilor verzi de aliniament complementare, spații verzi, aliniamente, parcuri 
urbane, scuaruri aferente arterei de circulație  nou propuse. 
 În vederea realizării investiției pe tronsonul 3 sunt necesare demersuri privind 
expropierea terenurilor proprietate privată. 
 În scopul construirii drumului de legătură (infrastructură, amenajare spații verzi și instalatii 
pluviale și electrice aferente) Calea Severinului -strada Brestei de la inersecția Calea Severinului-
Bulevardul Tineretului până la intersecția str. Brestei-str. Râului, SC General Building SRL a obținut 
Certificate de Urbanism. 

Potrivit  Certificatului de Urbanism nr. 1055/18.05. 2021, terenul aferent lucrărilor 
„Construire drum de legătură (infrastructură, suprastructură, amenajare spații verzi și instalații 
pluviale și electrice aferente) Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția Calea Severinului – 
Bulevardul Tineretului până la intersecție str. Brestei – str. Râului – tronson 3” este parțial proprietate 
privată General Building Management SRL, conform extras de Carte Funciară nr. 
245679/26.04.2021, parțial imobile și construcții proprietăți private/în indiviziune, conform extrase 
de Carte Funciară nr.  200408,  nr. 218517,  nr. 224544, nr. 218518,  nr. 207080,  nr. 241809, nr. 
201791,  nr. 209934/26.04.2021 și parțial domeniu public conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008, 
poz.2054, poz. 2531, poz 2895. 



 Având în vedere că prin realizarea  obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, 
categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei-str. Râului” se creeaza premisele echilibrarii si 
fluidizarii traficului, cu beneficii economice, sociale si ecologice prin reducerea distantelor si a 
timpilor de deplasare, protejarea spatiilor verzi amenajate, extinderea retelei de transport in comun, 
iar potrivitdispoziţiilor art. 2 alin 1 lit. a din Legea nr. 255/2010 se declară ca fiind de utilitate publică 
lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri şi parcări de interes naţional, judeţean 
şi local, precum şi toate lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare 
publice, lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei 
existente, lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport 
naval, este oportun și necesar ca pentru realizarea tronsonului 3 al  drumului de legătură  
(infrastructură, suprastructură, amenajare spații verzi și instașații pluviale și electrice 
aferente) Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul 
Tineretului până la intersecție str. Brestei – str. Râului, să se declare utilitatea publică și să se  
stabilească coridorul de expropriere. 
 Prin Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară 
realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările 
ulterioare, se reglementează cadrul juridic pentru luarea unor măsuri necesare executării: lucrărilor 
de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local, etc. 
 Potrivit art. 2 alin 1 lit a din  Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și 
completările ulterioare sunt declarate de utilitate publică „lucrările de construcţie, reabilitare şi 
modernizare de drumuri şi parcări de interes naţional, judeţean şi local, precum şi toate lucrările de 
construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrările necesare dezvoltării 
reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrările de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval.” De asemenea, în 

conformitate cu prevederile art.2 alin 21 din același act normativ, expropriatori sunt 

municipiile, oraşele şi comunele pentru obiectivele de interes local, inclusiv pentru 
obiectivele de investiţii în parteneriat public- privat ale administraţiei publice locale. 
 Conform prevederilor legii mai sus menționate pot fi expropriate bunurile imobile proprietate 
a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fără scop lucrativ, şi a oricăror alte entităţi, 
precum şi cele aflate în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, pe care 
se realizează lucrările de utilitate publică de interes naţional, judeţean şi local. 
  Întrucât, în vederea realizării obiectivului propus, Municipiul Craiova, în calitate de 
expropriator, are obligația de a  aproba  prin hotărâre de consiliu local,  indicatorii tehnico-economici 
ai lucrărilor de interes naţional, judeţean şi local, pe baza documentaţiei tehnico-economice aferente, 
amplasamentul lucrărilor, conform studiului de fezabilitate, iar documentaţia tehnico-economică 
aferentă lucrărilor  se elaborează şi se aprobă în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative aplicabile în 
materie de investiţii publice de către autorităţile administraţiei publice locale şi conţine varianta finală 
a studiului de fezabilitate, este necesară aprobarea Studiului de fezabilitate prevăzut în anexa nr.1  la 
prezentul raport. 
  Pe baza documentației tehnico-economice, autoritatea publica locală va aproba, prin hotărâre: 
 - indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes  local 

- amplasamentul lucrării, conform variantei recomandate a studiului de fezabilitate, 
- sursa de finanțare, 
- declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de 

expropriere, 
- lista proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale Municipiul 

Craiova 
- suma globala a despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare, 



- termenul in care despăgubirile estimate se virează într-un cont deschis pe numele 
expropriatorului. 

Amplasamentul lucrării se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Consiliului Local 
respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, și va fi comunicat  spre avizare 
și recepție Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 

Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl 
definesc pe acesta. Autoritatea administrației publice locale va include coordonatele coridorului de 
expropriere în planul urbanistic general al localității. 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării 
unor obiective de interes național, județean şi local „Coridorul de expropriere reprezintă suprafaţa de 
teren cu sau fără alte imobile aferente, ce urmează a fi afectată de lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) 
din lege, stabilită pe baza variantei finale a studiilor de fezabilitate sau a documentaţiilor de urbanism, 
după caz, aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi delimitată în baza unui plan 
topografic realizat în sistemul naţional de proiecţie STEREOGRAFIC 1970.” 

Conform Studiului de fezabilitate sunt afectate de coridorul de expropriere imobile prevăzute 
în anexa nr. 3 la prezentul raport. 

După publicarea hotărârii prevăzute mai sus, Municipiul Craiova va întocmi documentațiile 
topo-cadastrale  pentru imobilele propuse spre expropriere, având în vedere și dispozițiile Legii 
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Lista imobilelor ce urmează a fi expropiate și care fac parte din coridorul de expropiere se 
face publică prin afișarea acesteia la sediul consiliului local și pe pagina de propie de internet, anterior 
notificării propietarilor. 

Notificarea  intenției de expropiere a imobilelor se transmite prin poștă catre propietari. În 
termen de 20 de zile de la data notificării , propietarii imobilelor au obligația prezentării la sediul  din 
str. Târgului, nr.26 și depunerii actelor care atestă dreptul de propietate sau alt drept real asupra 
imobilelor supuse expropierii, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri . 

Sumele necesare plăţii despăgubirilor în vederea realizării exproprierii, potrivit 
amplasamentului efectuat, vor fi stabilite prin raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, 
membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România – ANEVAR, conform prevederilor art. 
8 alin. 1 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Planul cu amplasamentul lucrării, care conține delimitarea imobilelor – teren și construcții - 
propuse spre expropriere, cu indicarea numelui deținătorului, precum și a ofertei de despăgubire, 
stabilită de evaluator autorizat, se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Consiliului Local 
Craiova, unde va rămâne afișat până la finalizarea procedurii de expropriere, și prin afișare pe pagina 
proprie de internet a expropriatorului. 

Întrucât, potrivit prevederilor art. 9 din Legea 255/2010, „în termen de 5 zile lucrătoare de la 
expirarea termenelor prevăzute la art. 8, expropiatorul are obligația emiterii deciziei de expropiere”,  
iar potrivit art. 18 din același act normativ , în termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropiere, 
expropiatorul nuește comisia de verificare a dreptului de propietate ori a altui drep real în temeiul 
căruia cererea a fost formulată, este nesar să se împuternicească Primarul Municipiului Craiova în 
vederea emiterii dispozitiilor de expropiere și de numire a comisiei de verificare a dreptului de 
propietate sau a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată . 

Tabelul cu imobilele proprietate privata supuse exproprierii, cuprinzând județul, localitatea, 
indicatorul cadastral, suprafață (m2) și numele proprietarului/deținătorului, conform documentației 
cadastral-juridice, se va afla la sediul Primăriei Municipiului Craiova și va fi adus la cunoștință 
publică prin afișare la sediul din str. Târgului, nr.26 și pe pagina proprie de internet cu 10 zile înainte 
de data începerii activității comisiei. 

Data începerii activității comisiei si data la care va fi afișat tabelul prevăzut anterior se va 



aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea unui anunț într-un ziar local. 
Plata despăgubirii pentru imobilele expropriate in baza prevederilor hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Craiova pentru declararea utilităţii publice, aprobarea amplasamentului, 
indicatorii tehnico-economici, sursa de finanţare, suma globala a despăgubirilor estimata de către 
expropriator se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum și de către 
orice persoană care justifica un interes legitim. 

Cererea pentru plata despăgubirii va conține numele si prenumele titularilor drepturilor reale, 
adresa de domiciliu, actele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil 
expropriat. Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale si/sau copii legalizate, va fi 
depusa in termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștința publică, prin afișare la sediul consiliului 
local pe raza căruia se afla imobilul a tabelelor prevăzute anterior. 

În cazul in care titularul dreptului real nu depune cererea si/sau documentele doveditoare,  
Municipiul Craiova va notifica acestuia suma propusă pentru plata despăgubirii si o va consemna 
într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. 

În cazul in care despăgubirea referitoare la același imobil este cerută in concurs sau in 
contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptățite, despăgubirea se va consemna pe numele 
tuturor, urmând sa fie împărțită potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberata numai titularilor 
drepturilor dovedite prin acte autentice si/sau hotărâri judecătorești definitive si irevocabile. 
Eventualele litigii amâna eliberarea despăgubirilor consemnate 

Identificarea imobilelor supuse exproprierii, aflate in litigiu, se va face numai in coordonate 
cadastrale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirilor va fi comunicată solicitanţilor, precum si 
celorlalți titulari ori, după caz, titulari aparenți, se va afișa în extras la sediul Consiliului local al 
Municipiului Craiova și în extras, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Craiova. 

În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului 
despăgubirii,  Municipiul Craiova va efectua, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirii 
către titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora. 

Expropriatul nemulțumit de cuantumul despăgubirii consemnate se poate adresa instanței 
judecătorești competente in termenul general de prescripție, care curge de la data la care i-a fost 
comunicata hotărârea, sub sancțiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de 
proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea cailor de atac nu 
suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, respectiv transferul dreptului de 
proprietate. 

Atât procedura de expropriere, cât și lucrările de utilitate publica nu pot fi suspendate sau 
sistate la cererea vreunei persoane care invoca existenta unor litigii privind posesia ori proprietatea 
imobilului expropriat. Transferul imobilului din proprietate privată în proprietatea publică a 
municipiului Craiova și in administrarea expropriatorului, operează de drept la data plății despagubirii 
pentru expropriere sau, după caz, la data consemnării acestora. 

Având în vedere cele precizate, în conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice, Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de 
utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local, Hotărârii 
Guvernului nr.53/2011,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local, în temeiul art. 129 alin.2 li.b coroborat cu alin.4 lit.d din Ordonanța de  
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova următoarele: 

1- studiul de fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Construire drum de legătură, 
categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul 
Tineretului până la intersecția str. Brestei – str. Râului -tronson 3”, având următorii indicatori tehnico-



economici: 
Valoarea investitiei: 730.000,00 euro fără TVA 
                                  3.612.551,00 lei fără TVA 
 Din care C+M :730000,00 euro fără TVA 
                           3.612.551,00 lei fără TVA 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
2-declararea de utilitate publică de interes local  a lucrărilor de  „Construire drum de legătură, 

categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul 
Tineretului până la intersecția str. Brestei – str. Râului – tronson 3” 

3- amplasamentul lucrării de utilitate publică de  interes local pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei de la 
intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului până la intersecția str. Brestei – str. Râului-
tronson 3”, conform planului de situaţie  prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul raport. 

4- finanțarea expropierilor va fi suportată din bugetul local  al Municipiului Craiova, fiind 
cuprinsă în „Programul de investiții pentru anul 2022”. 

5- declanşarea procedurilor de expropriere  pentru cauză de utilitate publică de interes local a 
imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
de interes local prevăzut la punctul 3. 
 6-lista propietarilor ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropiere, identificați în 
anexa nr. 3 la prezentul raport 

7- sumele individuale aferente despăgubirilor  pentru imobilele propietate privată situate pe 
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, se vor stabilii în baza unui raport de 
evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova . 

8-termenul in care despăgubirea estimată se virează într-un cont deschis pe numele 
expropriatorului este de 90 de zile de la data adoptării hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii; 

9-planul amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local, se aduce la 
cunoştinţa publică prin afişare la sediul şi pe pagina proprie de internet a Primăriei municipiului 
Craiova www.primariacraiova.ro, potrivit legii. 

10-împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să emită dispozițiile de expropriere pentru 
imobilele proprietate privată ce constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 
interes local , să emită dispoziția de numire a comisiei de verificare a dosarelor de expropriere 

 
            Director executiv,                                                                 Șef Serviciu,                        
                 Ionuţ Gâlea                                                                     Lucian Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 

 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

    Data: 
    Semnătura: 
 

                                                                                                               Întocmit,     
                                                                                                       insp.Daniela Duțu 
                                                                                         Îmi asum responsabilitatea privind 

      realitatea și legalitatea  în solidar cu 
       întocmitorul înscrisului 

                                                                                                         Data: 
                                                                                                        Semnătura: 
 































































                                                                                                                                                                                                            ANEXA nr.3 

                                                  LISTA PROPIETARI IMOBILE AFECTATE DE CORIDORUL DE EXPROPIERE 

 
Nr 
crt  

Nume Propietar Nr Cadastral  Nr. Carte Funciară UAT-ul Suprafața 
expropiată 

Valoarea 
despăgubirilor 

1 Boangiu Georgeta 
Olaru Mariana Monica 

 

224544 
224544-C1 

224544 Craiova 232 mp Se va stabili ulterior  în baza unui 
raport de evaluare 

2 Iorga Bogdan Nicolae 200408 
2008408-C1 

200408 Craiova 97 mp  

3 Mitrache Marius 241809 
241809-C1 

241809 Craiova 265 mp  

4 Gheorghe Marian Laurențiu 
Gheorghe Mirela 

218517 
 

218517 Craiova 184 mp  

5 SC Vidaria SRL 218518 218518 Craiova 193 mp  

6 Tutu Florea  
Anghel Maria Mădălina  
 

201791 201791 Craiova 223 mp  

7 Anghel Maria Mădălina  207088 
207088-C1 

207088 Craiova 511 mp  

8 Tutu Florea  
Anghel Maria Mădălina  

209934 209934 Craiova 156 mp  

9 Andronescu Rodica   Craiova 100 mp  

10 Dumitrescu Maria 

Dumitrescu Traian Stefan 
 

  Craiova 136 mp  

11 Mitrache Gheorghe 17651 
17651-C1 

232695 Craiova 251 mp  

12 Ghiță Aneta 
Ghiță Viorel 

  Craiova 225 mp  

13 Ticu Rotaru Nicolița   Craiova 7 mp  

14 Proprietar  neidentificat   Craiova 329 mp  

15 SC Vidara SRL 6232  Craiova 514 mp  

16 Metalcolect SRL 5999 236743 Craiova 50 mp  
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